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       คำนำ 
 

       แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยาฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษา ที่มีระบบ มีทิศทาง มีระเบียบแบบแผน ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา ของชาติ  และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการโดยการสำรวจสภาพของโรงเรียน     จากรายงานการ
ประเมินตนเอง  การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) และผลวิเคราะห์สภาพการณ์ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยใช้เทคนิควิธี SWOT (SWOT 
Analysis) กำหนดเป็นวิสัยทัศน์โรงเรียน วิสัยทัศน์หลักสูตร คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของนักเรียน  และ
จัดทำผังมโนทัศน ์ แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา  ซึ่งประกอบด้วย นโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ  ในการดำเนินงาน โครงการกิจกรรมหลักที่สอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียน 
     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยาฉบับนี้ ใช้เป็นแนวทางในการ 
ทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ
การดำเนินงานของโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยาไดเ้ป็นอย่างดียิ่ง 
 

    ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำ คณะครู นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่อำนวยความสะดวก ใน
การจัดทำ และร่วมดำเนินการจนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทที่ 1 
                                                                               ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
  1.1  โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา   ที่ตั้ง หมู่  7  ตำบล วังใหม่   อำเภอ วังสมบูรณ์   จังหวัด สระแก้ว 
รหัสไปรษณีย์   27250    สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  
e-mail   prijitwittaya@sk1edu.go.th  เพจโรงเรียน :https://www.facebook.com/Praijitwittaya/ 
1.2   เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาล 1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       
1.3   เขตพ้ืนที่บริการ  4  หมู่บ้าน  ได้แก่   
       1.   หมู่บ้านไพรจิตร   หมู่  7   ตำบล วังใหม่   อำเภอ  วังสมบูรณ์   จังหวัด สระแก้ว 
       2.  หมู่บ้านโพธิ์ทอง   หมู่  8   ตำบล วังใหม่   อำเภอ  วังสมบูรณ์   จังหวัด สระแก้ว 
       3.  หมู่บ้านวังไพร      หมู่  11  ตำบล วังใหม่   อำเภอ  วังสมบูรณ์   จังหวัด สระแก้ว 
       4.  หมู่บ้านเขาน้อยพัฒนา    หมู่  12  ตำบล วังใหม่   อำเภอ  วังสมบูรณ์   จังหวัด สระแก้ว 

 

ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา  ตั้งอยู่หมู่ที่   7   ตำบลวังใหม่   อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว      

เริ่มก่อตั้ง  เมื่อวันที่  1  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2530  โดยชาวบ้านไพรจิตร  ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียน
ชั่วคราว  ขนาด 2  ห้องเรียน   มีเนื้อที่ทั้งหมด  24 ไร่ (กว้าง 80 วา ยาว 120 วา)*   โดยได้รับบริจาคที่ดิน  
จากนายประชุม  เพ็งคง อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7  และนายสลัด  สิงห์เดช  เริ่มแรกเปิดเป็นสาขาของโรงเรียน    
บ้านวังใหม่  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดปราจีนบุรี  โดยทางราชการได้ส่ง      
นายสมทบ  เกตุคุ้ม  และนายเสน่ห์  บุญมา  มาช่วยราชการ 

    ในวันที่  19  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2531  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย 
การจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษา  พ.ศ.  2524   โดยอนุมัติของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี   
จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนบ้านวังใหม่  สาขา บ้านไพรจิตรวิทยา เป็นโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 

   ในปีการศึกษา  2539   ได้รับโอนโรงเรียนบ้านวังใหม่ สาขาโพธิ์ทอง มาเป็นโรงเรียนบ้านไพรจิตร
วิทยา สาขาโพธิ์ทอง  ทางโรงเรียนได้ส่งข้าราชการครู 2  คน  ไปช่วยสอนที่ สาขาบ้านโพธิ์ทอง 

   ในปีการศึกษา  2544   ได้ยุบโรงเรียนสาขาบ้านโพธิ์ทอง  มาเรียนที่โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา   
เป็นโรงเรียนเดียวกัน 

   ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการสอน  ตั้งแต่  ชั้นอนุบาล  2  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
   *ในวันที่   23  เมษายน  2555    โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยาได้อุทิศที่ดินให้กับองค์การบริหาร   

ส่วนตำบลวังใหม่  จำนวน  2  ไร่ ในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2.ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-นามสกุล  นายสมคิด  ฉาบกังวาล 

โทรศัพท์  089-038-7428   วุฒกิารศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรีวิชาเอกสังคมศึกษา  ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา     

mailto:prijitwittaya@sk1edu.go.th
https://www.facebook.com/Praijitwittaya/
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     3. ข้อมูลนักเรียน ( ณ  วันที่ 10  มิถุนายน 2561) 
         2.1 จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 264 คน 
         2.2  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 264 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ชั้นเรียน 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 2 1 15 19 34 
อนุบาล 3 1 22 14 36 

รวม 2 37 33 70 
ประถมศกึษาปีที่ 1 1 14 17 31 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 15 11 26 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 16 16 32 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 15 17 32 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 21 17 38 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 20 15 35 

รวม 10 101 93 194 
รวมทั้งหมด 12 138 126 264 

 

4. ข้อมูลครูและบุคลากรครูประจำการ 

  

ที ่ ชื่อ - สกุล อาย ุ อายุราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

1 นายสมคดิ  ฉาบกังวาล 58 37  ปี ผอ./ชนพ. ค.บ. 
ป.บัณฑิต 

สังคมศึกษา 

บริหารการศึกษา 
- 

2 นางอรวรรณ  ฉาบกังวาล 55 29  ปี ครู/ชนพ. ศศ.บ. ประวัติศาสตร ์ ป.6/1 

3 น.ส.สำราญ  สุขพูล 54    28  ปี ครู/ชนพ. วท.บ. ส่งเสริมและสื่อสาร
การเกษตร 

ป.1/2 

4 นางจิระภา  มมีะจำ 58 28  ปี ครู/ชนก. ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ ป.2/1 

5 น.ส.กุลดา  มุกดาหาญ 59 26 ปี ครู/ชนก. ศษ.บ. ปฐมวัยศึกษา อนุบาล 2 
6 น.ส.เกษรินทร์  คำรอด 55 18 ปี ครู/ชนก. ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 3 

7 น.ส.เข็มเพชร  สร้อยทอง 39 4 ป ี ครู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ป.1/1 
8 น.ส.ศิริวรรณ  หนูแก้ว 28 4 ป ี ครู คศ.1 ค.บ. (5 ปี) ภาษาไทย ป.2/2 
9 นางปัทมา  เจริญศร ี 36 4 ปี ครู คศ.1 วท.บ. เคม ี ป.6/2 
10 น.ส.อัยรินทร์  ภิญโญธรรมรตัน ์ 43 3 ปี ครู คศ.1 ศษ.บ. ประถมศึกษา ป.3 
11 น.ส.พิมพ์ขวัญ  วิลัยรัมย ์ 31 3 ป ี ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.4 
12 น.ส.พิชฌุ์มณฑน์  การเพียร 36 2 ป ี ครู คศ.1 ค.บ. 

ศษ.ม. 
วิทยาศาสตร ์

การบริหารการศึกษา 
ป.5 
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5.ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

6.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับ       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้น ป.1 – ป.6  ปีการศึกษา 2561 

วิชา 
จำนวนนักเรียนทีไ่ด้ระดบั 3 ข้ึนไป คิดเป็น

ร้อยละ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ภาษาไทย 29 21 21 24 38 25 - - - - - - 81.44 
คณิตศาสตร ์ 31 22 26 25 37 21 - - - - - - 83.51 
วิทยาศาสตร ์ 29 23 24 28 38 24 - - - - - - 85.57 
สังคมศึกษา 30 24 23 25 38 26 - - - - - - 85.57 
ประวัติศาสตร์ 27 27 15 20 38 25 - - - - - - 78.35 
สุขศึกษาฯ 31 26 28 29 20 35 - - - - - - 87.11 
ศิลปะ  31 27 27 29 38 35 - - - - - - 96.39 
การงานฯ 31 24 30 29 38 35 - - - - - - 96.39 
ภาษาอังกฤษ 27 21 18 22 28 18 - - - - - - 69.07 
รวมจำนวน 266 215 212 231 313 244       84.82 

ที ่ ประเภทอาคาร แบบ 
จำนวนห้อง 
ในอาคาร 

ที่มา/ปี พ.ศ./งบประมาณ หมายเหตุ 

ได้จาก ปี พ.ศ. งบประมาณ  
1 อาคารเรยีน สปช.102/26 6 ต้นสังกัด 2532   
2 อาคารเรยีน สปช.105/29 4 ต้นสังกัด 2533   
3 อาคารอเนกประสงค ์ สปช.203/26 1 ต้นสังกัด 2533   
4 อเนกประสงค ์(โรงอาหาร) แบบอ่ืนๆ 1 บริจาค 2533   
5 อาคารอเนกประสงค ์    แบบอ่ืนๆ 2 บริจาค 2555   
6 บ้านพักคร ู    สปช.303/28 3 ต้นสังกัด 2539   
7 บ้านพักคร ู แบบอ่ืนๆ 6 บริจาค 2554   
8 ส้วม สปช.601/26 4 ต้นสังกัด 2532   
9 ส้วม สปช.601/26 4 ต้นสังกัด 2535   
10 หอสมุด แบบอ่ืนๆ 1 บริจาค 2552   
11 สนามเด็กเล่น - - บริจาค 2554   
12 สนามกีฬา - -  2544   
13 ถังเก็บน้ำ ฝ.33  ต้นสังกัด 2533   
14 ถังเก็บน้ำ ฝ.30 (พิเศษ)  ต้นสังกัด 2538   
15 ถนนคอนกรีต - - อบต. 2547   
16 ถนนคอนกรีต - - อบต. 2548   
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7.  ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (NT และ O-NET)  ปีการศึกษา 2561 
                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)  ปีการศึกษา 2561 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 
ระดับโรงเรียน 50.26 40.62 47.32 46.07 
ระดับเขตพ้ืนที่ 50.42 43.65 45.61 45.57 
ระดับประเทศ 53.18 47.19 48.07 49.48 

 

ตารางเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน                                    
ระดับชาติ (NT)  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2561 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลต่าง 
ด้านภาษา 48.01 50.26 +   2.25 
ด้านคำนวณ 26.26 40.62 + 14.36 
ด้านเหตุผล 39.44 47.32 +  7.88 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 113.71 138.2 24.49 

เฉลี่ย 37.91 46.07 +  8.16 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 (O-NET)  ปีการศึกษา 2561 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)  ปีการศึกษา 2561 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 48.86 36.43 34.77 32.36 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.49 35.22 38.44 35.66 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ ทั้งหมด 54.61 35.65 38.83 35.47 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 

 
ตารางเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET)   
                   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2561 

รายวิชา ปี 2560 ปี 2561 ผลต่าง 
ภาษาไทย 44.29 48.86 +  4.57 
คณิตศาสตร์ 41.43 36.43 -  5.00 
วิทยาศาสตร์ 39.55 34.77 -  4.78 
ภาษาอังกฤษ 32.38 32.36 -  0.02 
เฉลี่ย 39.41 38.11 -  1.13 
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8.  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading Test)  ปีการศึกษา 2561 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (RT)  ปีการศึกษา 2561 

ความสามารถของนักเรียน 
จำนวน
เต็ม(คน) 

คะแนน
เฉลี่ย 

จำนวนนักเรียนที่มี
คะแนน 

ระดับดีขึ้นไป 

จำนวนร้อยละของ
นักเรียน 

ที่มีคะแนน 

ระดับดีขึ้นไป 

1.  ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง 31 78.45 25 80.64 

2.  ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง 31 71.54 27 87.09 

รวม 2  ด้าน 31 75.00 27 87.09 
 

 
9.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ข้อสอบกลาง) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 (ข้อสอบกลาง)  ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จำนวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย 27 23.19 7.07 46.38 7.41 48.15 44.44 
คณิตศาสตร์ 27 18.96 6.17 37.92 25.93 55.56 18.52 
วิทยาศาสตร์ 27 20.18 7.87 40.36 22.22 48.15 29.63 
ภาษาอังกฤษ 27 14.96 3.22 29.92 29.63 70.37 0 
รวมทุกสาระ 27 19.32 6.08 38.65 21.30 55.56 23.15 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 (ข้อสอบกลาง)  ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จำนวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย 29 49.93 16.21 49.93 0 58.62 41.38 
คณิตศาสตร์ 29 32.90 8.52 32.90 13.79 79.31 6.90 
วิทยาศาสตร์ 29 35.62 10.24 35.62 17.24 68.97 13.79 
ภาษาอังกฤษ 29 21.59 6.45 21.59 65.52 34.48 0 
รวมทุกสาระ 29 35.01 10.35 35.01 24.14 60.35 15.52 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  (ข้อสอบกลาง)  ปีการศึกษา 2561  

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จำนวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย 38 52.4 15.26 52.4 2.63 36.84 60.53 
คณิตศาสตร์ 38 32.8 11.3 32.8 15.79 76.32 7.89 
วิทยาศาสตร์ 38 40.5 11.78 40.5 2.63 81.58 15.79 
ภาษาอังกฤษ 38 26.3 6.33 26.3 57.89 39.47 2.63 
รวมทุกสาระ 38 38.00 11.17 38.00 19.74 58.55 21.71 

 

9.  ข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่1 31 28 3 - - 
ประถมศึกษาปีที่2 26 23 3 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 32 28 4 - - 
ประถมศึกษาปีที่4 32 29 3 - - 
ประถมศึกษาปีที่5 38 36 2 - - 
ประถมศึกษาปีที่6 35 29 6 - - 

รวม 194 173 21 - - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 89.18 10.82 - - 

 

10.  ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่1 31 18 9 4 - 
ประถมศึกษาปีที่2 26 15 7 4 - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 32 22 8 2 - 
ประถมศึกษาปีที่4 32 12 18 2 - 
ประถมศึกษาปีที่5 38 20 13 5 - 
ประถมศึกษาปีที่6 35 14 13 8 - 

รวม 194 101 68 25 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 52.06 35.05 12.89 - 
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11.  ข้อมูลผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 31 31 - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 26 26 - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 32 32 - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 32 32 - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 38 38 - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 35 35 - 

รวม 194 194 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100 - 

 

12.  ข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  5 ด้าน  ปีการศึกษา 2561 
1)  ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
   

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ  (ความสามารถในการสื่อสาร) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 31 31 0 0 - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 26 13 12 2 - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 32 17 12 2 - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 32 27 4 0 - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 38 23 10 5 - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 35 20 9 6 - 

รวม 194 131 47 15 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 67.53 24.23 7.73 0.00 

 

2)  ด้านความสามารถในการคิด 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (ความสามารถในการคิด) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 31 24 7 0 - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 26 14 11 2 - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 32 12 19 0 - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 32 21 8 2 - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 38 30 7 1 - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 35 19 9 7 - 

รวม 194 120 61 12 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 61.86 31.44 6.19 0.00 
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3)  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (ความสามารถในการแก้ปัญหา) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 31 21 10 0 - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 26 15 12 0 - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 32 12 19 0 - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 32 22 7 2 - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 38 24 14 0 - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 35 19 14 2 - 

รวม 194 113 76 4 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 58.25 39.18 2.06 0.00 

 

4)  ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 31 29 2 0 - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 26 24 3 0 - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 32 17 14 0 - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 32 28 3 0 - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 38 38 0 0 - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 35 18 16 1 - 

รวม 194 154 38 1 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 79.38 19.59 0.52 - 

 

5)  ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่1 31 26 5 0 - 
ประถมศึกษาปีที่2 26 27 0 0 - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 32 13 16 0 - 
ประถมศึกษาปีที่4 32 10 21 0 - 
ประถมศึกษาปีที่5 38 38 0 0 - 
ประถมศึกษาปีที่6 35 25 10 0 - 

รวม 194 139 52 0 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 71.65 26.80 0.00 - 
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13.  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 
      จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศกึษา 2561 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. ห้องสมุด 31 26 32 32 38 25 
2. ห้องคอมพิวเตอร์ 31 26 32 32 38 25 
3. แปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 31 26 32 32 38 25 
4. ห้องวิทยาศาสตร์ 31 26 32 32 38 25 
5. สนามกีฬา 31 26 32 32 38 25 
6. ห้องพระ 31 26 32 32 38 25 
7. สนามเด็กเล่น 31 26 32 32 38 25 
8. โรงอาหาร 31 26 32 32 38 25 

 
 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ 

อ.1 อ2. ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
1 โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ 34 36 31 26 32 32 38 25 254 
2 ศูนยืวิทยาสาสตร์จังหวัดสระแก้ว 34 36 31 26 32 32 38 25 254 
3 สวนรุกชาติเขาฉกรรจ์ 34 36 31 26 32 32 38 25 254 
4. อบต.วังใหม่ 34 36 31 26 32 32 38 25 254 
5 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 34 36 31 26 32 32 38 25 254 
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บทที่ 2 
ผลการประเมินภายใน 

                 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  ปีการศึษา 2561 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ 
ตนเองได ้

ดีเลิศ 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จติใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
1.3 มีการพัฒนาการด้านสงัคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเปน็สมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ 
1.4 มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได ้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดีเลิศ 
2.2  จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
2.3  ส่งเสรมิให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้นกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 
2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
3.1  จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
3.2สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เลน่และปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
3.3จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
3.4ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนำผลประเมินพฒันาการเด็กไปปรบัปรุงการจัด
ประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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          สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                        ปีการศึกษา  2561 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 

 1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  

ดี 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดี 

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดี 

4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  ปรับปรุง 

6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน  ดี 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ดี 

 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

ดี 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดี 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดี 

4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ดี 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ดี 

 1. การมีเปา้หมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ดีเยี่ยม 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดี 

    2.1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน 

รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

ดี 

    2.2  การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  

ดี 

    2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ดี 

   2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ 

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดีเยี่ยม 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ดี 

4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 

 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ดี 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดี 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และมีประสิทธิภาพ 
ดี 

มาตรฐานที ่4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 

 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ให้ดียิ่งขึ้น 
ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวม ดีเยี่ยม 
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บทที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

                    ภายในปี  2564 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ให้ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณธรรมจริยธรรม นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
ชุมชนมีส่วนร่วม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

              โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา : จัดการศึกษาโดยให้กับเด็กทุกคนอย่างเสมอภาค เปิดโอกาสให้ 
ทุกคนมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน และพร้อมเข้าสู่ศตวรรษท่ี ๒๑         
                          
 

 
 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรบาน 
2. สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผสานคุณธรรมจริยธรรม 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาอหล่งเรียนรู้ 
5. น้อมนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การเรียนการนสอน 

  
 
 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   คุณธรรมจริยธรรม 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
4. โรงเรียนได้รับความร่วมมือและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
5. ครูและผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 

  
 

                                             “  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย” 
 

 
            
                          “ วิถีชีวิตบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง” 

        อัตลักษณ์ 

นโยบาย 

พันธกิจ 

         เป้าหมาย 

เอกลกัษณ์ 
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“นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภาติ”  

“แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา  ไม่มี” 
 
 
 
 
 

โรงเรียนโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา ได้การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน                             
มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลาง  ดังนี้ 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งม่ันในการทำงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

 
 
 
 

นักเรียน 
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักการอ่านการค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้คิดวิเคราะห ์                

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์  มีทักษะในการดำเนินชีวิตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
รักษ์สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ครเูป็นผู้ยึดมั่นในจรรยาบรรณครู มีทักษะในวิชาชีพ เป็นผู้นำทาง
วิชาการ  มีความกระตือรือร้น สนใจ  ใส่ใจ ดูแลนักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ สามารถพัฒนาหลักสูตร 
จัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียน 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 
 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 

 

ภาพความสำเร็จ 

 

ปรัชญา 
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โรงเรียน 
เป็นโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี แบบกัลยาณมิตร จัดการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน           

อย่างเสมอภาคคุณภาพได้มาตรฐาน   มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์  ความเป็นไทย ให้ผู้เรียนมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการอ่านออก  เขียนได้และพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และนำ

กระบวนการลูกเสือมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการโดยยึดพื้นที่     

เป็นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับผู้เรียน 
 

 
 
 

                                                การคาดคะเนจำนวนนักเรียน    

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

2561 2562 2563 2564 
อนุบาล 2-3 70 75 80 90 

ป.1.3 90 95 100 105 
ป.4-6 100 105 110 120 
รวม 260 275 290 315 

 
 
 
 

แผนงบประมาณระยะเวลา 3  ปีการศึกษา 2562-2564 

แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 
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การคาดคะเนงบประมาณรายได้ 

รายการรายได้ 
งบประมาณ 

2561  2562  2563 2564 
รายได้สถานศึกษา 417,501 669,000 712,000  714000 
เงินอุดหนุนรายหัว 324,767 487,200  462,100 472,100 
เงินบริจาค 57881 40,000  45,000 47,000  
15 ปีเรียนฟรี 337,886.70 405,373 381,806   389,557 

รวม 1,138,036 1,601,573 1,600,906 1,622,657 
 
                                          การคาดคะเนงบประมาณรายจ่าย 

รายการรายจ่าย 
3 ปีข้างหน้า 

2561  2562  2563 2564 
เงินลูกจ้างชั่วคราว           - - - - 
เงินค่าตอบแทน 5,157,432  5,195,832 5,227,832 5,259,832   
ค่าใช้สอย 166,627  1700,000 180,000 190,000  
ค่าสาธารณูปโภค 77,443   130,000 140,000 150,000 
ค่าวัสดุ 157,959 200,000  250,000 300,000  
ค่าครุภัณฑ์ 257,565  150,000 200,000  2500,000  

รวม 5,817,026 7,375,832 5,997,832 8,399,832 
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                   ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562-2564 
12.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน 
ปี พ.ศ 

2562 2563 2564 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพเด็ก 82 85 88 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได ้ 82 85 88 
  1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณไ์ด้  82 85 88 
  1.3 มีพฒันาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  82 85 88 
  1.4 มีพัฒนาการด้านสติปญัญา สื่อสารได้ มีทักษะการคดิพื้นฐาน และแสวงหาความรูไ้ด ้ 82 85 88 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 82 85 88 
 2.1 มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  82 85 88 
 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 82 85 88 
 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  82 85 88 
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 82 85 88 
 2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการจดั
ประสบการณ์  

82 85 88 

2.6 มีระบบบริหารคณุภาพที่เปดิโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม  82 85 88 
มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  82 85 88 
 3.1  จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  82 85 88 
 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตัิอย่างมีความสุข  82 85 88 
 3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับวัย  82 85 88 
 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

82 85 88 

รวม 82 85 88 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                       
มาตรฐาน ปี พ.ศ  

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  62 63 64 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 80 83 86 
 1.  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 80 83 86 

2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

80 83 86 

3.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80 83 86 

4.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 80 83 86 

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสุตรสถานศึกษา 80 83 86 

6. มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 80 83 86 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  85 88 91 
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษากำหนด  85 88 91 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  85 88 91 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  85 88 91 
4.  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 85 88 91 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
 1. มีเป้าหมาย วสิัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  85 88 91 

2.   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 85 88 91 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

85 88 91 

4.พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 85 88 91 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 85 88 91 

 6.จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้ 85 88 91 
  
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  62 63 64 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได ้

85 88 91 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ 85 88 91 

3.3 .มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 85 88 91 

4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน 85 88 91 
 

5.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้้อมลูสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 

85 88 91 

สรุปภาพรวม 85 88 91 
 

 



19 
 

บทที่ 4 
กลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างอัตลักษณ์
ความเป็นไทย  ให้ผู้เรียนมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการอ่านออก  เขียนได้และพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

ศักยภาพผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และนำ 

กระบวนการลูกเสือมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

กับผู้เรียน 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร/เป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างอัตลักษณ์  ความเป็นไทย ให้ผู้เรียนมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพ      
              ทักษะชีวิต 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้ 
1.พัฒนางานวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อพัฒนาหลักสุตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและท้องถิ่น 
2.เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เข้าร่วมตามความสนใจ 
3.เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในกิจกรรม 
4 H 

เชิงปริมาณ 
 1. ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษา สามารถ
วิเคราะห์หลักสูตรสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคัญ   
 2. ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้  ในกิจกรรม 4 H กิจกรรมงานอาชีพ อย่างเป็นรูปธรรม  และ
มีประสิทธิภาพ 
 3. ร้อยละ  80 ของครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการใน
ระดับเครือข่ายและระดับเขตพืน้ที่การศึกษาตามความถนดัและความ
สนใจ 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามหลักสตูรและตามแนวทาง
ปฏิรูปการเรียนการสอน  
 2. นักเรียนมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทักษะทาง
วิขาการทุกระดับ 
3. ครูทุกคนมีแผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรม
งานอาชีพ และเก็บผลงานนักเรียนอย่างเปน็ระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

มฐ.1 ข้อ 1.1  ข้อ 1-6 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้ 
2. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน  5    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการสอบวัดประเมินคุณภาพระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา  ระดับสำนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดบัชาติ  ต้องมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย  
ร้อยละ  4  
 2. เพื่อจัดทำแผนยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 
5 กลุ่มสาระทีไ่ด้จาการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากผลการ
ทดสอบ O-NET , NT , LAS และผลการสดสอบระดับ
สถานศึกษาทุกระดับชั้น อย่างรอบคอบ รอบด้าน และมี
ประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดบัภาคและระดับชาติ 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
 1.  นักเรียน  จำนวน  259  คน  ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวชิาการ
และด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์อย่างเข้มข้น     
2. นักเรียนในระดับชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1-6 ร้อยละ  70 เข้าร่วม
กิจกรรมติวเตอร์นักเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 4 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  มผีลการทดสอบ LAS รายสาระไม่ตำ่กว่า
ค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีทักษะด้านวิชาการและสามารถอ่านออก เขียนได้ คิด
วิเคราะห์  อยู่ในเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)  กำหนด 
 2.  นักเรียนมึความรู้และทักษะที่จำเปน็ตามหลักสูตร  และมี
ผลสัมฤทธิ์ในการสอบวัดคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับเพิ่มข้ึนอย่าง
น้อยร้อยละ  4 
 3.  นักเรียนมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทักษะทาง
วิขาการทุกระดับ 
 

มฐ.1ข้อ 1.1 ข้อ 1-6 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้ 
3. ฝึกทักษะและพัฒนา
อาชีพ 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้ผู้เรียนวางแผนการทำงานและทำกิจกรรมใน
โครงการฝึกทักษะและพัฒนาอาชีพ                 
2 . เพื่อให้ผู้เรียนทำงานอย่างมคีวามสุขและสามารถ
พัฒนางานได้อยา่งต่อเนื่อง 
 
 

เชิงปริมาณ 
 1. ผู้เรียนสามารถกิจกรรมในโครงการฝึกทักษะและพฒันาอาชีพ  
และสามารถพัฒนางานได้ร้อยละ  95 
เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้เรียนมีความรู้ สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ตอ่ยอด
พัฒนางานชิน้ใหม่ได้   
 2. ครูจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนฝึกทักษะและพัฒนาอาชีพ
ให้กับนักเรียน 

มฐ.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. โครงการภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 
 

1. เพื่อเป็นการปลูกฝงัให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก
ทางการพูดต่อทีชุ่มชน 
2.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสารข้ันพืน้ฐานและ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวนั 
3. เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น 
 
 

เชิงปริมาณ   
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที5่ ทุกคนวันละ 1 คนนำเสนอ
ภาษาอังกฤษวันละคำ 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ทุกคนสามารถนำเสนอภาษาอังกฤษ
วันละคำหน้าเสาธง 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สามารถศึกษาหาความรูด้้าน
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย          

มฐ.1 ข้อ 1.1  ข้อ 3 

5. โครงการการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา 
 

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดย
ศึกษาหาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางตัวอย่างเหมาะสมเมื่ออยู่ใน
สถานที่ตา่งๆ  

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนชั้น ป. 1 - 3  โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา  จำนวน
ประมาณ  88 คน  
2. ครูและบุคลากรในโรงเรียนบา้นไพรจิตรวิทยาจำนวน   13  คน 

มฐ.2 ข้อ 3 
มฐ.3 

 
 
 



23 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้ 
 
 

 
 
 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจาก
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ภายในจังหวดัสระแก้ว   
2. นักเรียนรู้จักการวางตัวอย่างเหมาะสมเมื่ออยู่ในสถานที่ตา่งๆ 

 
 
 

6. โครงการพัฒนาทักษะ
การคิดสร้างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน 
 

 
1. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเปน็
ระบบ  คิดสรา้งสรรค์ และแก้ปญัหาได้  
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในคิดวิเคราะห์ และ
เกิดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3.. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีบูรณาการคิด  การเรียนรู้ให้
สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6  ได้รับการพัฒนาทักษะการ
คิด  การเรียนรู้แบบโครงงาน และบูรณาการตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   ร้อยละ  100 
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6  มีผลการประเมินการ
พัฒนาการคิดการเรียนรู้แบบโครงงาน      และบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับเฉลี่ยร้อยละ  80  ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาอยา่งมีสติ  สมเหตุสมผล 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  พัฒนาการคิดการเรียนรู้แบบโครงงาน  และสามารถ
นำมาบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

มฐ.1   มฐ.3 

7. โครงการพัฒนาและ
จัดหาสื่อการเรียนการสอน
ที่ทันสมัย 
 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนนุให้ครูผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ได้
มาตรฐานและมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร 
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการ
ผลิตสื่อการเรียนรู้ข้ึนใช้ในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
1.  โรงเรียนมีสื่อการเรียนการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เช่น สื่อการ
เรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ ประเภทหลายมิติ  วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ฯลฯ สำหรับใช้ประกอบการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

มฐ.2 ข้อ 2 



24 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้ 
3. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้  ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและตรงตามความต้องการ 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูและนักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน  
มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร และตรงตามความต้องการใช้
ประกอบการเรียนการสอนอันจะทำให้การเรียนการสอนของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8. โครงการ 
วันวิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อจัดนิทรรศการแสดงความรู้และผลงาน 
ความสามารถของนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ 
2. เพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับ
ความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่าง 
มีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของครู นักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ ผลงานและ
ความสามารถของนักเรียน  
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2. นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมรีะบบ คิดอย่าง        มีเหตุผลตาม
หลักการวิทยาศาสตร์ 

มฐ.1 ข้อ 1.1 ข้อ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์เป็นประมุข 
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้
สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย 
3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการ
รักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทัง้ปวงของโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง  ตัง้แต่ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1–6 
2. คณะกรรมการโครงการประชาธปิไตย จำนวน   8   คน 
เชิงคุณภาพ 
1. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเข้าใจการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค  และหน้าที่
ของตนเอง 
3. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลปกครองและร่วมกิจกรรมต่าง  

มฐ.1 ข้อ 1.1 ข้อ 1-2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้ 
 
 
 
 
 

4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการ
และประสบการณ์ของนักเรียน 
5. เพื่อแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดของนักเรียนเกี่ยวกับ
ลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธปิไตย 
6. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เก่ียวกับประชาธปิไตย
โดยการปฏิบตัิจริง 

 

10. โครงการการ 
จัดกิกรรมตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อเปิดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเอง
สนใจ  
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ใช้ทักษะ พัฒนาการ และแนวคิด
ที่หลากหลาย  
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเด็กกับครู   
เด็กกับเด็ก รวมถึงผู้ปกครองและชุมขน 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา ระดบัอนุบาลจำนวน 50 คน 
ได้แสดงศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้ 
2. นักเรียนเกิดความภาคภูมิในผลงานของตนเอง 
3. ผู้ปกครองและชุมชนตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ร่วมชืน่ชม
ผลงานของนักเรียนในสถานศึกษา 
4. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความไว้วางใจในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนระดับอนบุาลทุกคนไดร้ับการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
ตามจุดประสงค์ที่ตัง้ไว้  

มฐ.1 มฐ. 2 ปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.โครงการยิ้มง่าย   
ไหว้สวย 
 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมีลักษณะนิสยั “ยิ้มง่าย ไหว้สวย” 
2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ การยิ้ม การไหว้  การกราบ 
เป็นประจำจนสามารถปฏิบัตไิดเ้ป็นอย่างดี 
3. เพื่อปลูกฝังมารยาทในการไหว้และสบืทอดวัฒนธรรม
การไหว้ของไทยได้ถูกต้อง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนบา้นไพรจิตรวทิยาทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีลักษณะนิสัย “ยิ้มงา่ย ไหว้สวย” 

 
มฐ.1 ข้อ 1.1 ข้อ 1-2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้ 
 4. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญในการไหว้

ของไทยในลักษณะต่างๆ 
 

 
 

12. โครงการ                          
การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
และวันภาษาไทยแห่งชาติ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้และเห็นความสำคัญของวัน
สุนทรภู่และวนัภาษาไทยแห่งชาติ 
2.  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางการแข่งขัน
ประกวดทางวิชาการ 
3. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกตามศักยภาพของตน 
4. เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมชมกิจกรรมหรือ
ผลงานของนักเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านไพรจติรวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสนุทรภู่
และวันภาษาไทยแห่งชาติ  ร้อยละ  100  
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยาได้แสดงความสามารถตาม
ศักยภาพของตนร้อยละ  80 
เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนในระดับชัน้อนุบาล  -  ประถมศึกษาปีที่ 6   มีความรู้
ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
แห่งชาต ิ
2. นักเรียนในระดับชัน้อนุบาล -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้เข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันผลงานวชิาการระดับโรงเรียนทุกคน 
 

มฐ.1 ข้อ 1.2 ข้อ 2 
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กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้ 

1. โครงการภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อเป็นการปลูกฝงัให้ผู้เรียนมีความกล้า
แสดงออกทางการพูดต่อที่ชุมชน 
2.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสารข้ัน
พื้นฐานและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวนั 
3. เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ที่ดีขึ้น 
 

เชิงปริมาณ   
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที5่ ทุกคนวันละ 1 คนนำเสนอ
ภาษาอังกฤษวันละคำ 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียน    บ้านไพรจิตรวิทยา
ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ทุกคนสามารถนำเสนอภาษาอังกฤษ
วันละคำหน้าเสาธง 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สามารถศึกษาหาความรูด้้าน
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

มฐ.1 ข้อที่ 1.1 ข้อ 1 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการอ่านออก  เขียนได้และพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

1.พัฒนางานวชิาการ 
 

1.เพื่อพัฒนาหลักสุตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและท้องถิ่น 
2.เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการพัฒนา
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมตามความ
สนใจ 
3.เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ในกิจกรรม 4 H 

เชิงปริมาณ 
 1. ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษา สามารถวิเคราะห์
หลักสูตรสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็สำคัญ   
 2. ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ใน
กิจกรรม 4 H กิจกรรมงานอาชพี อย่างเป็นรูปธรรม  และมีประสิทธิภาพ 
 3. ร้อยละ  80 ของครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในระดับเครือข่าย
และระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามความถนัดและความสนใจ 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามหลักสตูรและตามแนวทางปฏิรูปการ
เรียนการสอน  
 2. นักเรียนมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทักษะทางวิขาการ 
3. ครูทุกคนมีแผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ กิจกรรมงานอาชีพ 
และเก็บผลงานนักเรียนอย่างเปน็ระบบและมปีระสิทธิภาพ 

มฐ.1  
มฐ.2 ข้อ ข้อ 2(2.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการพัฒนาทักษะ
การคิดสร้างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน 

1. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิด
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้  
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถ
ในคิดวิเคราะห์ และเกิดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6  ได้รับการพัฒนาทักษะการคิด  การเรียนรู้
แบบโครงงาน และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100 
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6  มีผลการประเมินการพฒันาการคิดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน      และบรูณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อยู่ในระดับเฉลี่ยร้อยละ  80  ขึ้นไป 
 
 

มฐ.1 ข้อ 1.1 ข้อที่ 2,3 
มฐ.3  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

3.. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีบูรณาการคิด  
การเรียนรู้ให้สอดคล้องตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีสติ  สมเหตุสมผล 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
พัฒนาการคิดการเรียนรู้แบบโครงงาน  และสามารถนำมาบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
 

3. โครงการ 
วันวิทยาศาสตร ์
 
 
 
 

1. เพื่อจัดนิทรรศการแสดงความรู้และ
ผลงาน ความสามารถของนักเรียน ด้าน
วิทยาศาสตร ์
2. เพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร ์
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน
ควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อฝึกให้นักเรียนได้
ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมี
เหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของครู นักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ ผลงานและความสามารถ
ของนักเรียน  
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
2. นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมรีะบบ คิดอย่าง        มีเหตุผลตามหลักการ
วิทยาศาสตร ์

มฐ.1 ข้อ 1.1 ข้อที่ 2,3 
 
 
 
 
 
 

4. ฝึกทักษะและพัฒนา
อาชีพ 
 

1. เพื่อให้ผู้เรียนวางแผนการทำงานและ
ทำกิจกรรมในโครงการฝึกทักษะและ
พัฒนาอาชีพ                 
2 . เพื่อให้ผู้เรียนทำงานอย่างมคีวามสุข
และสามารถพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง 
 

เชิงปริมาณ 
 1. ผู้เรียนสามารถกิจกรรมในโครงการฝึกทักษะและพฒันาอาชีพ  และสามารถ
พัฒนางานได้ร้อยละ  95 
เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้เรียนมีความรู้ สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ตอ่ยอดพัฒนางานได้   
 2. ครูจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนฝึกทักษะและพัฒนาอาชีพให้กับนักเรียน 

มฐ.1 ข้อ 1.1 ข้อ 6 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

1.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
ในโรงเรียน 
 

1. เพื่อพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ
และผู้ตามที่ด ี
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีการ
ทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสนิใจที่
เหมาะสมและมีเหตุผล   
3. เพื่อพัฒนานักเรียนทั้ง ทางกาย สตปิัญญา จติใจ  
และศีลธรรม  ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  
และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี  และ
มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุข  และความ
มั่นคงของประเทศชาต ิ
 

 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนที่เป็นลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนบา้นไพรจิตรวทิยาทุก
คนได้ทำกิจกรรมลูกเสือตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 
เชิงคุณภาพ  
1.ลูกเสือมีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึง่ตนเอง 
2. ลูกเสือมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินยัและ 
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. ลูกเสือรู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
4. ลูกเสือรู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม 
5. ลูกเสือรู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วฒันธรรม และความ
มั่นคงของประเทศชาต ิ

มฐ.1 ข้อ 1.2 ข้อ 1 

2. โครงการอบรมเยาวชน
ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามยัสมบูรณไ์ม่
ติดยาเสพติด 
2. เพื่อป้องกันการแพร่ยาเสพติดเขามาในโรงเรียน 
3.  เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด 
4.  เพื่อปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ
โรงเรียน  สีขาว  ห้องเรียนสีขาว 
5.  เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิอย่างต่อเนื่อง 
6.  สนองตอบนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับยาเสพติด 

 เชิงปริมาณ    
1. นักเรียนทุกคน ไม่ติดยาเสพติด             
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนทุกคนมีพลานามัยสมบูรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในโทษของสิ่ง
เสพติด 
2. มีห้องเรียนสีขาวที่เป็นต้นแบบได้ 
 
 

มฐ. 1 ข้อ 1.2 ข้อ 1,4 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

3. โครงการพัฒนางาน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างยั่งยนื 

1. เพื่อให้คณะครูได้ดำเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนครบทั้ง 5 ข้ันตอนได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ครูประจำชั้นและครูทีป่รึกษาของ
นักเรียนแต่ละชัน้  รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วย
วิธีเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
3. คณะครูจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ 
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตนักเรียนให้มีทักษะ
ดำรงชีวิตอยู่รอดปลอดภัยในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยาร้อยละ 100  ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
2.  ผู ้เข้าร่วมโครงการร้อยละ  80  ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือ
นักเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดี 
เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นคนที ่สมบูรณ์ทั ้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา 
2.  นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้ 
เรียนรู้อย่างมีความสุข        
3.  สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครองเป็นไปด้วยดี 

มฐ. 1 ข้อ1.2  ข้อที่ 3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

4. โครงการ                          
แนะแนวในโรงเรียนโดย
น้อมนำหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
2. เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นและ
วัฒนธรรม    ที่แตกต่าง 
3.เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง     
4. เพื่อให้ดูแลให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการศึกษา  ดา้นอาชีพ  ดา้นส่วนตัว
และสังคม       
5. เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์ 
ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ดา้นส่วนตัวและสังคมที่
เป็นประโยชน์และทันสมยัที่ผู้เรยีนพึงได้รับ    
6. เพื่อให้การดำเนินงานแนะแนวสามารถเป็น
แบบอย่างได ้

           
 

 

 เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว       
2.  ผู้เรียนทุกคนไดัรับข้อมูล  สารสนทศที่ครอบคลุมด้านการศึกษา  
อาชีพ  ส่วนตัวและสังคมตลอดปีการศึกษา               
3.  ผู้เรียนทุกคนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ    
4.   ผู้เรียนได้รับคำปรึกษาและมีคุณครูดูแล ช่วยเหลือเมื่อต้องการความ
ช่วยเหลือ     
5. ผู้เรียนทุกคนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาต่อทุกคน    
ผลลัพธ์ (Outcomes)  
1.   ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวติ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษากำหนด  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และสามารถปรับตวัอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข    
2.   ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ  และสามารุตัดสนิใจเลือกแนวทาง
ด้านการศึกษาต่อและอาชพีได้อย่างเหมาะสม      
3.  ผู้เรียนทุกคนได้เรียนต่อในระดับทีสู่งขึ้น    
4. ผู้เรียนทุกคนปลอดจากสารเสพติด 

มฐ. 1 ข้อ 1.1  ข้อที่ 6 
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กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และนำกระบวนการลูกเสือมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้ 

1. โครงการพัฒนางาน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างยั่งยนื 
 
 
 
 

1. เพื่อให้คณะครูได้ดำเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนครบทั้ง 5 ขั้นตอนได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ครูประจำชั้นและครูทีป่รึกษาของนักเรียนแต่
ละชัน้  รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีเยี่ยมบา้น
และคัดกรองนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
3. คณะครูจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนได ้
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตนักเรียนให้มีทักษะดำรงชีวิต
อยู่รอดปลอดภัยในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วได้อย่างมีความสุข 

 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยาร้อยละ 100  ได้รับการดแูล
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ  80  ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือ
นักเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีเชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนได้รับการพัฒนาเตม็ศักยภาพเป็นคนทีส่มบูรณ์ทัง้ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา 
2.  นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์   รู้จักตนเอง และควบคุม
ตนเองได้ เรียนรู้อย่างมีความสุข        
3.  สัมพันธภาพระหว่างครูกับนกัเรียนและผู้ปกครองเป็นไปด้วยดี 

มฐ.1 ข้อ 1.1  ข้อที่ 6 
มฐ. 1 ข้อ 1.2  ข้อที่ 3 

2. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
ในโรงเรียน 
 

1. เพื่อพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำและผู้
ตามที่ดี 
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีการทำงาน
ร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม
และมีเหตุผล   
3. เพื่อพัฒนานักเรียนทั้ง ทางกาย สตปิัญญา จติใจ  
และศีลธรรม  ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  
และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี  และมี

 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนที่เป็นลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนบา้นไพรจิตรวทิยา
ทุกคนได้ทำกิจกรรมลูกเสือตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้
กำหนดไว ้
เชิงคุณภาพ  
1.ลูกเสือมีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึง่ตนเอง 
2. ลูกเสือมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินยัและ 
เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
3. ลูกเสือรู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน ์

มฐ.1 ข้อ 1.2 ข้อ 1 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้ 

ความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุข  และความมั่นคง
ของประเทศชาต ิ
 

4. ลูกเสือรู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม 
5. ลูกเสือรู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วฒันธรรม และ
ความมั่นคงของประเทศชาต ิ

3. โครงการการจัด
การศึกษาแบบเรียนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ    
2. เพื่อผลิต และพัฒนาเทคนิควธิีการ /สื่อการเรียนการ
สอน และแก้ไขปัญหา ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับ
สภาพความบกพร่องของนักเรียนแต่ล่ะบุคคล  
3.เพื่อพัฒนาครู/บุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการศึกษาให้เด็กตามความ
ต้องการพิเศษอย่างมีคุณภาพ   
4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการเรียนร่วมและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรบันักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้พัฒนาตนเองเต็ม
ศักยภาพ 
2. เพื่อพัฒนาครู/บุคลากรในโรงเรียนให้มีความสามารถในการจัด
การศึกษาให้เด็กตามความต้องการ 
 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้พัฒนาตนเองเต็ม
ศักยภาพ ร้อยละ 75  
2. ครู/บุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการจัด
การศึกษาให้เด็กตามความต้องการพิเศษอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 75  

มฐ.1 ข้อ 1.2 ข้อ 3 
มฐ.2 ข้อ 2 (2.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. โครงการการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง 
โดยศึกษาหาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางตัวอย่างเหมาะสมเมื่ออยู่
ในสถานที่ต่างๆ  
 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา ทุกคน 
2. ครูและบุคลากรในโรงเรียนบา้นไพรจิตรวิทยาจำนวน   13  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจาก
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ภายในจังหวดัสระแก้ว  2. นักเรียนรู้จักการวาง
ตัวอย่างเหมาะสม 

มฐ.2 ข้อ 3 
มฐ.3 
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กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้ 

1.โครงการการบริหาร
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินมีความรู้
ความสามารถในการบริหารการใช้งบประมาณให้
เป็นไปตามแผนการใช้เงนิของทางราชการ 
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อ/ จัด
จ้างควบคุมการเบิกจา่ยลงบัญชวีัสดุ ทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน และจำหนา่ยพสัดุถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 

เชิงปริมาณ 
เจ้าหน้าที่การเงิน  และเจ้าหนา้ที่พัสดุ 
 เชิงคุณภาพ 
 1. วางแผนการใช้จา่ยงบประมาณตามประเภทเงินงบประมาณที่ได้รับ  
เงินกองทุนโครงการอาหารกลางวันงบ อบต. เงินอุดหนุปัจจัยพืน้ฐาน
นักเรียน 
 2. ดำเนินการใช้จา่ยงบประมาณ จัดทำ/จดัเก็บเอกสารจัดซื้อ-วัสดุ-
ครุภัณฑ์   จัดทำทะเบียนคุมเบกิจ่ายพัสดุ จัดทำรายงานคงเหลือ 

มฐ.2 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.โครงการเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 

1 เพื่อให้นักเรียนทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษา 
โดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย สำหรับรายการ หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ภาครัฐบาลให้การ
สนับสนนุ  

 เชิงปริมาณ 
 1 นักเรียนทุกคนได้รับหนงัสือเรียนฟรี ตลอดปีการศึกษา  
2.นักเรียนทุกคนได้รับค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง   
3. นักเรียนทุกคนได้รับค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 1 ครั้ง  
4. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย สำหรับรายการ
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 

มฐ.2 
 
 
 
 
 

3. โครงการพัฒนา
ระบบงานสารบรรณ 

1. เพื่อจัดเก็บเอกสาร งานธุรการ และข้อมูล
สารสนเทศ ให้เป็นระเบยีบยิ่งขึน้ 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนมีห้องธุรการ และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 1 
ห้องเรียน  

มฐ.2 ข้อ 2 (2.2) 
 
 



36 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้ 

2. เพื่อให้ข้อมูล สารสนเทศถูกต้องและเป็น
ปัจจุบนัอยู่เสมอ 
3. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็น
ระบบทีส่ะดวกและง่ายต่อการนำไปใช้งาน 
4. เพื่อศึกษาดูงานการจัดระบบงานธุรการ และ
ข้อมูลสารสนเทศ ของหน่วยงานที่ประสบ
ผลสำเร็จ 
5. เพื่อสรรหาวัสดุ  อุปกรณ์  และเจ้าหนา้ที่
ช่วยงานดา้นธุรการและครูที่ขาดแคลน 
6. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เป็นไปตามเปา้หมายทีโ่รงเรียนกำหนด 

เชิงคุณภาพ 
1.  โรงเรียนจัดเอกสารงานธุรการ เป็นระบบ หมวดหมู่ สามารถค้นหา
ได้รวดเร็วขึ้น 
2. ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 
 
 

4.โครงการเสริมร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “โรงเรียน
สุจริต” 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อให้คณะครูได้ดำเนินงานตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะ 5 ประการ คือ กระบวนการคิด 
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
และการมีจิตสาธารณะ ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพือ่ให้ครูประจำชั้นและนักเรียนในโรงเรียน
ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”ได้อย่างถูกต้อง 

เชิงปริมาณ 
1 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13  
คน 
2. ป.ป.ช. สพฐ. น้อย  และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน จำนวน 20  คน 
3. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”   
 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและนักเรียนได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสจุริต”ได้
อย่างถูกต้อง 

มฐ.2  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้ 

 
 

3.เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย
สุจริตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
โครงการ “โรงเรียนสุจริต” โดยผ่านกิจกรรมค่าย 

2. ครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายสุจริตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามโครงการ “โรงเรียนสุจริต” โดยผ่านกิจกรรมค่าย 
 

 
 

 

5. โครงการ  
ห้องสมุด 3 D 
 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน  เกิด
การใฝ่รู ้
2. พัฒนางานห้องสมุด และสง่เสริมการอ่าน เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม และจัดบรรยากาศ
ในห้องสมุดที่เอ้ือต่อการอ่านและการเรียนรู้ 
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น 
คิดเป็น ทำเปน็ รักการอ่าน และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
5. เพื่อจัดให้มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและเพียงพอต่อความตอ้งการและ
เหมาะสมกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และคนใน
ชุมชน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน   จำนวน  76  คน 
2. ครู             จำนวน  12  คน 
3. ผู้ปกครอง  จำนวน  50 คน 
 เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2.  พัฒนางานห้องสมุด และสง่เสริมการอ่านอย่างสมำ่เสมอ เป็นการ
พัฒนาศักยภาพของ นักเรียนให้มีความก้าวหน้าด้านพัฒนาการเรียนรู้
เพิ่มข้ึน        
3. ปรบัปรุง พัฒนาห้องสมุดให้มีความพร้อมทั้งด้านหนังสือ สื่อการ
เรียนรู้ ด้านสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการอ่านและการเรียนรู้  
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน 
แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างเปน็รูปธรรมและต่อเนื่อง    

 
มฐ.2 ข้อ 2 (2.4) 

6. โครงการ                
โครงการบำรุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 
และระบบปฏบิัติการ 
 

เพื่อพัฒนาบำรุงรักษา  แก้ไขปญัหา  และ
ตรวจสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์
ต่อพ่วง  และระบบปฏบิัติการของโรงเรียนบ้าน
ไพรจิตรวิทยา  ไม่ให้เกิดปัญหาขัดข้อง  และ

 เชิงปริมาณ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน  1  เครื่อง 
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  จำนวน  21  เครื่อง 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  สำหรับสืบคน้ข้อมูลในห้องสมุด จำนวน  
2  เครื่อง 

มฐ.2 ข้อ 2 (2.4) 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้ 

ความเสียหาย  เพื่อให้ใช้งานไดอ้ย่างต่อเนื่อง  
และเต็มประสทิธิภาพ 
 

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน  1  เครื่อง 
5 เครื่องพิมพ์   จำนวน  2  เครื่อง 
6 เครื่องสำรองไฟ  จำนวน  2  เครื่อง 
เชิงคุณภาพ  
1 คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่อพ่วง  และระบบปฏบิัติการของโรงเรียน
บ้านไพรจิตรวิทยาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
2 สามารถรองรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
พร้อมทั้งระบบเครือข่ายของบุคลากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ซึ่งจะ
ทำให้ภารกิจ  บรรลุตามเปา้หมายที่ไดว้างไว้ 

7. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนรู้และการพัฒนาครูให้มีคุณภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดบัตีขึ้นไป 
2. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียน ให้ครบถ้วนตามที่
กฎกระทรวงกำหนด  พร้อมรับการประเมิน  15  
มาตรฐานของสถานศึกษา และของหน่วยงานตน้
สังกัด ให้มีมาตรฐาน 
3. เพื่อประกันคุณภาพของสถานศึกษาในการรับ
การประเมินภายนอกของ สมศ. รอบ 4 

 เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนดำเนินการพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ตลอดปีการศึกษา 2562 
2.โรงเรียนดำเนินการประกันคณุภาพการศึกษาทั้งระบบอย่างมี
คุณภาพ 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาและการ
พัฒนาครูเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 2.โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานของ
สำนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

มฐ.4 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้ 

8. โครงการ                          
การจัดกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนโดยน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. นักเรียนได้เรียนรู้หลักการสหกรณ์นักเรียน
และสามารถดำเนนิการจัดกิจกรรมในรูปแบบ
สหกรณ์นำไปปฏิบตัิในชีวติประจำวันได ้
2. นักเรียนเรียนสามารถจัดทำบัญชีรายรบั-
รายจ่ายได ้
3. นักเรียนสามารถจัดทำบัญชีรายวันได้ 
4. นักเรียนสามารถจัดทำแบบสรุปงบดุลเมื่อถึง
สิ้นปไีด ้
5. นักเรียนสามารถจัดทำบัญชกีารออมทรัพย์  

เชิงปริมาณ 
1  นักเรียนเป็นสมาชิกกิจกรรมสหกรณ์ร้อยละ  80 
2. นักเรียนรู้จักการประหยัดและออมทรัพย์ร้อยละ  80 
เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนในระดับชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1-6  มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการสหกรณ์ 
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6  สามารถจัดทำบัญชรีายรับ-
รายจ่ายได ้

มฐ.1 ข้อ 1.2 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้ 
1.พัฒนางานวชิาการ 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อพัฒนาหลักสุตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและท้องถิ่น 
2.เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการพัฒนาส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เข้าร่วมตามความสนใจ 
3.เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ใน
กิจกรรม 4 H 

เชิงปริมาณ 
 1. ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษา สามารถ
วิเคราะห์หลักสูตรสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
สำคัญ   
 2. ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้  ในกิจกรรม 4 H กิจกรรมงานอาชีพ อย่างเป็นรูปธรรม  และมี
ประสิทธิภาพ 

มฐ.1  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้ 
 
 
 
 
 
 

 3. ร้อยละ  80 ของครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการใน
ระดับเครือข่ายและระดับเขตพืน้ที่การศึกษาตามความถนดัและความ
สนใจ 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามหลักสตูรและตามแนวทาง
ปฏิรูปการเรียนการสอน  
 2. นักเรียนมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทักษะทางวิ
ขาการทุกระดับ 
3. ครูทุกคนมีแผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรม
งานอาชีพ และเก็บผลงานนักเรียนอย่างเปน็ระบบและมปีระสทิธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

2. โครงการการพัฒนา
บุคลากร 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้บุคลากรได้รับความรูจ้ากการฝึกอบรม
ตามความถนัดและวชิาที่รบัผิดชอบสอน 
2. เพือ่ให้บุคลากรได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาขยาย
ผลต่อและใชป้ระโยชน์กบับุคลากรภายใน
สถานศึกษาและนักเรียน 
3. เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนาตนเอง 

เชิงปริมาณ       
1. บุคลากรครูและลูกจ้างในโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา  
เชิงคุณภาพ   
1. บุคลากรในโรงเรียนนำความรู ้ท ี ่ ได้จากการอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และไปศึกษาดูงานนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการ  
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มฐ.2 ข้อ 2 (2.2) 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้ 
3.โครงการ                        
ส่งเสริมการจัดทำการวิจัย
ในชั้นเรียน 
 

1. ครูผู้สอนแก้ปัญหานักเรียนทีอ่่านไม่คล่อง 
2.ครูผู้สอนพัฒนานักเรียนในชั้นเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. นักเรียนตั้งแต่ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3   
ขึ้นไปอ่านหนังสือได้คล่องทุกคน 
4. นักเรียนทุกระดับชั้นมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 

เชิงปริมาณ 
1. คณะครูและบุคลลากรในโรงเรียนจัดทำการวิจัยในชัน้เรียนคิดเป็น
ร้อยละ  100   
2  โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยามรีายงานผลงานการวิจัยในชั้นเรียน
เพิ่มข้ึนทุก ๆ ป ี
เชิงคุณภาพ   
1. ครูผู้สอนจัดทำการวิจัยในชัน้เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานกัเรียน
ในชั้นเรียน 
2.นักเรียนทุกชั้นเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปอ่านหนังสือได้คล่องทุกคน  

มฐ.2 ข้อ 2 (2.2) 

4. โครงการ                          
คัดลายมือโดยน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นอนบุาล  2  เขียน
พยัญชนะไทยได้ถูกต้องตามรปูแบบของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – 
๖  สามารถคัดลายมือได้ถูกต้องตามรูปแบบของ
กระทรวงศึกษาธิการ( หัวกลมตวัมน ) 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเข้าแข่งขันการ
คัดลายมือในระดบัเขตพื้นที่การศึกษาและระดบั
ภาคต่อไปได ้
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนชั้นอนุบาล 2  โรงเรียนบา้นไพรจิตรวิทยา เขียนพยญัชนะ
ไทยได้ถูกต้องตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ   
ร้อยละ  80   
2.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนบา้นไพรจิตร
วิทยา  สามารถคัดลายมือได้ถูกต้องตามรูปแบบของ
กระทรวงศึกษาธิการ ( หัวกลมตัวมน )  ร้อยละ  80 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนโรงเรียนบา้นไพรจิตรวทิยาในระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี่   3-6  
สามารถเข้าแข่งขันการคัดลายมอืในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับ
ภาคต่อไปได ้

มฐ.1 ข้อ 1.2 (2) 
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บทที่  5 
การกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

 

เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบหลัก 
1.เพื่อจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนด้วยความเสมอภาค 
และได้มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา  

1.การทดสอบ 
2.การสังเกต 
3.การฝึกปฏิบัต ิ
4.การสัมภาษณ ์
5.แบบสอบถาม 

1. แบบทดสอบ 
2 .แบบสังเกต 
3 .แบบสอบถาม 

สิ้นปีการศึกษา น.ส.กุลดา 
มุกดาหาญ 

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นบุคคลใฝ่
เรียนรู้และสถานศึกษาเป็น  
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

1.การสัมภาษณ ์
2.แบบสอบถาม 

1.แบบสอบถาม สิ้นปีการศึกษา น.ส.กุลดา 
มุกดาหาญ  

 

3. มีให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่
เข้มแข็ง 

1.การทดสอบ 
2.การสังเกต 
3.การฝึกปฏิบัต ิ
4.การสัมภาษณ ์
5.แบบสอบถาม 
6.แบบประเมิน 
7.เกณฑ์ประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

1.แบบทดสอบ 
2..แบบสังเกต 
3.แบบสอบถาม 
4.แบบประเมิน 
5.แบบสอบถาม 

สิ้นปีการศึกษา นางอรวรรณ 
ฉาบกังวาล 

4.ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี มี
ความจงรัก ต่อสถาบนัชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษ์
ความเป็นไทย และอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

1.การสัมภาษณ ์
2.การสอบถาม 
3.การฝึกปฏิบัต ิ
4.การทดสอบ 

1.แบบสัมภาษณ ์
2.แบบสอบถาม 
3.การฝึกปฏิบัต ิ
4.การทดสอบ 

สิ้นปีการศึกษา นางสาวศิริวรรณ 
หนูแก้ว 

5.มีการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเปิดโอกาสให้
ชุมชน ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมแบบกัลยาณมิตร 

1.การสัมภาษณ ์
2.การสอบถาม 
3.การฝึกปฏิบัต ิ
4.การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

การประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

สิ้นปีการศึกษา น.ส.พิมพ์ขวัญ 
วิลัยรัมย์ 

 

6. สถานศึกษามีระบบข้อมูล 
และเทคโนโลยีทีท่ันสมยัและ
ครอบคลุม 

1.การสัมภาษณ ์
2.แบบสอบถาม 
3.การลงมือปฏิบัต ิ

1. แบบสอบถาม สิ้นปีการศึกษา น.ส.เข็มเพชร  
สร้อยทอง 
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เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบหลัก 

7. ครูเป็นครูมืออาชีพ 1.การอบรม ศึกษา 
ดูงาน 

1.รายงานการพัฒนา
ศึกษาดูงาน 

สิ้นปีการศึกษา น.ส.อัยรินทร์ 
ภิญโญธรรมรัตน์ 

8. สถานศึกษาการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

1.ประชุม 
2.จัดทำหลักสูตร 
3.การลงมือปฏิบัติ 
 

รายงานการจัดทำ
หลักสูตร 
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สิ้นปีการศึกษา น.ส.สำราญ 
สุขพูล 
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ภาคผนวก 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 

 

 

มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคดคำนวณ 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคตท่ีิดีต่องานอาชีพ 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)  การมคุีณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามทสถานศึกษากำหนด 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที ่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสตรสถานศึกษา 
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที ่ 3 กระบวนการจดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตได 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้้อมลูสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 

         

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
      1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ด ีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
      1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
      1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
      1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได ้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
      2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
      2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
      2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
      2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
      2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
      2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
      3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
      3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
      3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
      3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง                             
            การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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           โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก   สมศ. รอบสาม                           
เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2556  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสรุปผลการประเมิน              
โดยภาพรวมตามมาตรฐาน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

พอ 
ใช้ 

ด ี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึง

ประสงค์ 
     

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น      
มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      
มาตรฐานที ่6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     

มาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา  
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

     

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

     

มาตรฐานที่ 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็น
เลิศที่สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 

     

สรุปผล ดีมาก 
 

    ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
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12.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอัน

พึงประสงค์ 
     

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น      

มาตรฐานที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      

มาตรฐานที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     

มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

     

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา                        

     

มาตรฐานที่ 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
การปฏิรูปการศึกษา 

     

สรุปรวม ดีมาก 
     ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รับรอง  ยกเว้นมาตรฐานที่ 5 ต้องพัฒนาเพิ่มเติม  และในปีการศึกษา 
2557 มาตรฐานที่ 5 ผ่านอยูใ่นระดับพอใช้ 
 


